
 
 
 
 
 
 
 

 حقیقت را قبول کنید 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 هللا، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا،مدد يا رسول 

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

( خوب است و پشتکار) استقامتچيز وجود دارند:  نوع دوکنيم.  استقامتخوب است در راه 

 ،است باطل در لجاجت. است شيطان از و کافر کيفيتاست،  کافربا  ناسبم لجاجتاست،  مؤمنمناسب با 

 لجاجتش را ترک نمی کند و در باطلاست،  باطل در که شيطان .است حقيقت در استقامت که حالی در

 می محافظت و دفاع باطلرار از صبا ا آنهاپيروی می کنند مثل او هستند.  را او که کسانیادامه می دهد. 

 ختیسرس و لجاجتشان می گذارند به طوری که به اين خود زندگیاز  حتی آنها اوقات گاهی واقع، درکنند. 

 . بد استفت صکفر می گوييم. اين يک 

 

 ست،ا پشتکار است، مؤمن ناسبم چهآن. است شيطانفت ص زيرا نيست، خوبفت صيک  لجاجت

که خوب  در آنچه مسلمان، يک مؤمن،يک . يقت را قبول کردنحق و حقيقت، در استواری و استحکام

می کند. اگر اين طوری نيست،  اشتباهنمی کند. او خودش را تسليم می کند اگر در کاری  اصرارنيست 

نمی کند، حق را  اصرارمی کند، در حقيقت  اشتباه او اگراگر درست است، سپس تسليم نمی شود. اما 

با لجاجت انجام می دهد شيطان را  را آن که کسی حال، اين با قبول می کند و حقيقت را پيروی می کند.

ا پيروی می کند، شيطان ر تفسيرخودش  ذهنپيروی می کند. کسی که حقيقت را قبول نمی کند و با توجه با 

 می کند.

 

انسان بايد حقيقت را قبول کند. مردم با توجه به خودشان تفسير می کنند. آنها می گويند، "من 

که حقيقت با ها شان مناسب نيست،  هنگامی زمانی که آن را دوست دارند وقوانين الهی پيروی می کنم،" 

می  ها اعمال شريعتو نيم  "،است شريعتآنها می گويند "قوانين الهی الزم نيست! و يا می گويند، "اين 

کنند، و وقتی که راجب کسی ديگری است، جای ديگر نگاه می کنند و هيچی نمی گويند. "اين حقيقت 

 است،" می گويند، اما اين طوری کار نمی کند. 

 

يد. نمی شو سرسختکنيد. آن بار مثل شيطان سمت حقيقت  تکيه به بهبايد حقيقت را پيروی کنيد و 

ميبينيم ند. و حقيقت را قبول کن نکنندرد براينکه  کند اعطاو فکر های خوب به اين افراد حقيقت باشد که هللا 

   در پاکستان بيشتر وجود دارد.است، بلکه در همه جا ها اين طوری است.  که نه تنها اين طوری در اينجا

د که ب تفسيرهایآنها از هند جدا شدن و به آنها کشور مسلمان می گويد، اما کل کشور بدبخت است به دليل 

 . اند ساخته خود ذهنآنها با توجه به 



 

 

 

 

 

 

 

 ا و يا راه هللا را پيروی میر قانون ورتصدر هر دو  .را پيروی کنيم حقيقت نياز داريم بنابراين،

، "ما ها در حقيقت هستيم،" اين طوری کار می گويند آن از پس و آن از کمی و اين از مقدار يک ه،نکنيم. 

 صراراآنچه بيشتر ميبينيم افرادی هستند که در همه جا ها ميبينيم.  اين ران طور که گفتيم، انمی کند. حم

 می کنند، يعنی، آنها شيطان را پيروی می کنند.  خود منافع برای

 

حقّانی  .ی کنند قرار بدهدقبول م را حقيقت که کسانی ميان در و کنند اصالح را ما همه خداوند

 کن."را قبول  )حق( )ق( می گويد، "حقيقت هستيم و موالنا شيخ

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

لُجمادی ۲۹  فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ االَوَّ


